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До виступу 
Президента України 1991-1994 рр., 

Голови Української Ради Миру 
Кравчука Л.М. 

при відкритті Міжнародного форуму 
"Уроки Чорнобиля –  

для ядерної безпеки світу" 
22 квітня 2016 р. 

 

Шановні учасники Форуму! 

... 26 квітня 2016 року виповнюється 30 років з того часу, 

коли слово «Чорнобиль» стало синонімом величезної біди 

світового масштабу. 

Смертоносна сила "мирного атома" вийшла з-під 

контролю. 

Герої-пожежні врятували світ від глобальної ядерної 

катастрофи. 

Тисячі людей постраждали, залишили свої будинки 

назавжди. 

Місто Прип'ять на сьогоднішній день – це покинуте, 

мертве місто. 

Було завдано значних матеріальних збитків. 

В 1986 році над зруйнованим реактором 4-го 

енергоблоку був створений об'єкт "Укриття". 

На сьогодні Чорнобильська АЕС зупинена. В 2017 році 

новий конфайнмент буде введено в експлуатацію. 

Цей проект став можливим завдяки значній фінансовій і 

технічній допомозі міжнародного співтовариства, зокрема, – 

США, Японії, Федеративної Республіки Німеччини, 

Республіки Франції, Великої Британії та інших країн, делегації 

яких приймають участь в Форумі. 
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Наступні кроки по перетворенню об'єкту "Укриття" на 

екологічно безпечну зону мають бути такі: 

1) демонтаж нестабільних конструкцій об'єкту "Укриття", 

2) видалення радіоактивних паливомістких матеріалів з 

реактора, 

3) їх надійне захоронення. 

На жаль, на сьогоднішній день Україна самостійно не 

взмозі вирішити проблем остаточного розв'язання проблем 

Чорнобиля на потрібному рівні. 

Для того, щоб привернути увагу міжнародної спільноти 

до ще невирішених проблем Чорнобиля, НТУУ "КПІ" спільно 

із ЧАЕС ініціювали проведення Міжнародного форуму 

"Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу" за участю 

державних діячів, політиків, наукової спільноти та 

громадськості України та міжнародного співтовариства. 

Ми сподіваємося, що Форум надасть імпульс початку 

обговорення нового етапу міжнародного співробітництва, 

спрямованого на спільну реалізацію заходів остаточного 

перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну 

систему. 

Але паралельно ми сподіваємося, що Форум 

продемонструє велику роль України в передачі її досвіду в 

посиленні ядерної безпеки іншим країнам. 

Через Форум ми хотіли б донести світові нові меседжі з 

України, які спричинені новими загрозами в ядерній сфері. 

І зробити нові кроки задля створення нової системи 
ядерної безпеки світу. 


